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Kenmerken

& specificaties








Inhoud woning:

273 m3




Woonoppervlakte:


72 m2




Bouwjaar:

2016

Volledig geïsoleerd, energielabel A.
Verwarming en warm water middels CV-
combiketel. 
Strakke wandafwerking. 
Moderne luxe keuken.
De servicekosten bedragen € 198,- per maand.
Oplevering in overleg. 



De Sneeuwuil 81

Deze moderne begane grondwoning is 
klaar voor nieuwe bewoners! 




Dit 3-kamer appartement gelegen op de 
begane grond is te vinden in de 
nieuwste wijk van Amersfoort "Het 
Hogekwartier" en beschikt bovendien 
over een tuin en een eigen 
parkeerplaats! Het appartement zelf is 
voorzien van een sfeervolle woonkamer 
met toegang tot de tuin, een luxe open 
keuken, een moderne badkamers en 
twee goede slaapkamers. 

















Ook de ligging is zeer centraal: nabij het 
gezellige stadscentrum van Amersfoort, 
het openbaar vervoer, uitvalswegen en 
het NS station. 




Het complex is gebouwd in 2016 en 
volledig geïsoleerd en voorzien van een 
lift. 




Kortom: een instap klaar appartement op 
een TOP locatie! 





Eigen entree. Hal met toegang tot de 
woonkamer. Heerlijke lichte 
woonkamer met mooie PVC vloer en 
toegang tot de eigen tuin. De 
moderne open keuken is gelegen aan 
de voorzijde en beschikt over diverse 
inbouwapparatuur, o.a. een 5- pits 
gasstel, afzuigkap, afwasmachine, 
combi-oven, koelkast en vriezer.



Tweede hal met berging voorzien van meterkast, 
aansluiting voor de wasmachine, de opstelling van 
de CV-combiketel en de mechanische ventilatie-
unit. Er zijn twee prima slaapkamers aanwezig, 
waarvan één toegang biedt tot de tuin. De 
moderne badkamer is voorzien een douche en 
een fraai wastafelmeubel. Daarnaast is er een 
apart toilet met fontein aanwezig. 




Het gehele appartement heeft een mooie PVC 
vloer en strak afgewerkte wanden en plafonds. 







De brede tuin met terras grenst aan 
de gezamenlijke binnentuin van het 
complex en is gelegen op het 
noordwesten. 




In de onderbouw is er een eigen 
berging en parkeerplaats aanwezig.  



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast slaapkamer X

 - Overige kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken









Heb je 

interesse?

Stadsring 139

3817 BA Amersfoort




033-4221010

amersfoort@beumer.nl

www.beumer.nl


